NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo

Tlf 21 029000 – faks 21 029002

STYREMØTE NR. 14, 2008 – 2010
4. juni 2010
Sted: Klækken hotell, Hønefoss

Oslo, 7. juni 2010 – R.R.
PROTOKOLL

Til stede:

Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim,
Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen, Roar Nilsen og
Rakel Rauntun

Tilstede ifm tingforberedelsene: Hilde R. Torgersen og Halvard Colbjørnsen
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
Sak 93:

Godkjenning av protokoll for styremøte 13 2008-2010
- Godkjent

Sak 94:
Regnskapsrapport med prognose 2010
Administrasjonen presenterte regnskapsrapport pr. 31. mai 2010. Prognosen har tatt
høyde for omstrukturering på landslagssiden, samt endringer i antall ansatte i
administrasjonen. På inntektssiden er prognosen satt ut fra nåværende status i
reforhandlinger med samarbeidspartnere.
Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.05.10 med prognose for
regnskap 2010 ble tatt til etterretning. Styret ønsker en
framdriftsplan for World Cup Holmenkollen 2011 i løpet av
høsten 2010.

Sak 95:
Tildeling Vital- og Statkraft cup 2010-11
Følgende klubber hadde søkt om å få arrangere Statkraft- og Vital Cup sesongen
2010/11:
Dombås IL
Tingelstad SSK og Søre Ål SK
Fet SK
Folldal IF
Brumund IF
Styret fulgte innstillingen fra Teknisk komité.
Vedtak:

Styret vedtok følgende tildeling av Statkraft Junior Cup og Vital
Cup for sesongen 2010/11:
04-05.12. 2010:
Folldal IF

15- 16.01. 2011:
19-20.02. 2011:
25-27.03. 2011:

Brumund IF
Fet SK, under forutsetning av at de har 30
skiver
Dombås IL

Sak 96:
Vedtakssaker fra Teknisk Komité
Teknisk komité har i løpet av konkurransesesongen 2009/10 tatt initiativ til og fått
innspill fra organisasjonen på endringer og justeringer i konkurransereglementet.
Teknisk komité har behandlet sakene listet under og lagt frem en innstilling overfor
styret med begrunnelse.
Styret har behandlet sakene, med alle vedtak listet under. Alle saker som omhandler
endringer i konkurranseregelverket, henviser til gjeldende paragraf:
Vedtak:
TK 060: Lege / Sanitet (se eget vedlegg)
Nytt kapittel 17 ”Lege og sanitet” i nasjonalt regelverk godkjennes
TK 061: § 1.8.2.1 og § 8.1.2 Utlegging av våpen / visitasjon
§ 8.1.2 endres til: ”etter innskyting og” strykes, regelen blir da som følger:
For klasse 16 år og yngre skal våpenet plasseres i stativ av lagleder / trener senest 5
minutt før første start.
TK 063: Mix stafett kontra fellesstart på HL
Dagens ordning opprettholdes
TK 065: § 8.5.2.1 Evaluering kontroll av visitasjon etter innskyting
Dagens regel opprettholdes
TK 067: § 6.5.3.4 Brikkeleie klasse under 15 år
§ 6.5.3.4 får følgende tillegg: Når arrangøren bruker brikker for løpere 14 år og yngre,
kan det kreves en ekstraavgift på kr. 25,- pr. konkurransedag.
TK 068: § 7.5 c) og d) ) i straffebestemmelsene
§ 7.5 c) og d) tas ut av straffebestemmelsene i det nasjonale
konkurransereglementet (dekkes av dopingregelverket)
TK 069: Veteran NM
Veteran NM arrangeres ikke på grunn av for liten deltakelse og mye ekstraarbeid for
arrangøren
TK 070: Banedelere
Saken avventes til IBU har vedtatt om de skal ta det inn i sitt reglement
TK 071: Turnus NM Rulleskiskyting (se eget vedlegg)
Foreslått turnus vedtas. Utlysing skal skje to år i forkant
TK 072: Øvelser NM senior 2011
Følgende øvelser vedtas for NM senior 2011: Normal, sprint, jaktstart og stafett
TK 073: Salting av løyper (se eget vedlegg)

Det skal arrangeres kurs/demonstrasjon med påfølgende diskusjoner sommeren
2010. Det avsettes inntil kr. 20 000 til prosjektet innenfor eksisterende budsjett avd.
24
TK 076: Engangslisens
Engangslisensen økes til kr. 50,Teknisk komité får i oppgave å implementere endringene i konkurransereglementet
og oppdatere konkurranseregelverket med virkning fra høst 2010 når regelendringer
fra IBU kongressen er vedtatt og protokollen distribuert
Sak 97:
Samarbeidsavtale med Det frivillige Skyttervesen
Administrasjonen har hatt møte med administrasjonen i DFS der eksisterende
samarbeidsavtale ble gjennomgått med mål om forlengelse av avtalen.
Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til samarbeidsavtale med DFS. Ny
avtale løper til 1. Juni 2013.

Sak 98:
Holmenkollmedaljen
Skiforeningen har kontaktet administrasjonen vedrørende et ønske om at skiskyttere
innlemmes i statuttene for tildeling av Holmenkollmdedaljen.
I statuttene heter det "Holmenkollmedaljen kan tildeles skiløpere som i flere år har
oppnådd fremragende resultater i en eller flere grener. Ved vurdering av kandidater
tas fortrinnsvis hensyn til resultater oppnådd i Holmenkollrennene. Innehavere av
Holmenkollmedaljen blir innbudte medlemmer i Skiforeningen.
Holmenkollmedaljen ble utdelt første gang i 1895 og er omtalt som skisportens
høyeste utmerkelse. Den har vært utdelt til nordiske øvelser - og også i alpin så
lenge Skiforeningen arrangerte Holmenkollen Kandahar.
Som det fremkommer over, var det å være verdens fremste skiutøver regnet å være
omtrent ensbetydende med å ha vunnet i Holmenkollen. Men etter hvert er det andre
jo andre konkurranser som rager meget (og vel så) høyt, og man kan være verdens
fremste uten å ha vunnet i Holmenkollen. I tråd med dette vil det bli gjort en endring
av statuttene som ikke legger like avgjørende vekt på prestasjon i Holmenkollen.
Når statuttene har blitt vurdert har det samtidig fremkommet forslag om at
HKmedaljen også bør kunne tildeles utøvere i skiskyting da Holmenkollen er
nasjonalarena også for denne idretten. Forslaget støttes av NSF og Skiforeningen.
Vedtak:

Styret er positive til at skiskyting inkluderes i statuttene for
tildeling av Holmenkollmedaljen. Det nye styret vil vedta
hvem fra NSSF som skal sitte i den innstillende komiteen.

Oppfølgingssaker
- NSSF ting 4-6. juni
o Gjennomgang av saksdokumentet
o Møte med dirigentene

Orienteringssaker
- Nordisk møte 25. Mai 10 v/TB
- Status landslag v/ ES
- Status marked v/RR
- Hvit Vinter v/AK
- Høringssvar vedr NM senior

Merknadsfrist:

Onsdag 9. juni 2010

Tore Bøygard
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